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Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014

1. II Konferencja Rynku Urządzeń 
Grzewczych 

Konferencja ta odbędzie się pierwsze-
go dnia targów INSTALACJE 2014  
(8 kwietnia 2014 r.). Spotkanie ma na 
celu przekazanie  najnowszych informacji 
dotyczących otoczenia prawnego, syste-
mów wsparcia oraz najnowszych techno-
logii w branży urządzeń grzewczych.

Rozwój i wdrażanie technologii umożliwia-
jących wytwarzanie ciepła ze źródeł odna-
wialnych oraz rozwój tradycyjnych urządzeń 
grzewczych jest ważnym czynnikiem zapew-
niającym zaopatrzenie w ciepło i chłód  
w przyszłości. W tym celu podejmuje się róż-
ne inicjatywy i kieruje niebagatelne nakła- 
dy na rzecz badań naukowych i rozwoju  
w branży przemysłowej oraz w placówkach 
naukowo-badawczych. Dotyczy to tak-

że sfery regulacji prawnych i instrumentów 
wsparcia dla nowych technologii stosowa-
nych w technice grzewczej. Równocześnie, 
w ostatnim okresie widać coraz bardziej in-
tensywne działania skierowane przeciw-
ko dynamicznemu rozwojowi rozproszonych 
źródeł ciepła, zasilanych czystą energią, za-
równo odnawialną, jak i gazem ziemnym.
Udział w Konferencji jest bezpłatny, 
konieczne jest jednak wcześniejsze 
zgłoszenie uczestnictwa z uwagi na 
ograniczoną liczbę miejsc.

2. Konferencja PORT PC: Wiedza 
daje przewagę. Rewolucja w tech-
nice grzewczej w 2015 roku.  
Czy jesteś na nią przygotowany?

Konferencja odbędzie się w dniu  
9 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferen-
cyjnym, pawilon 15, sala 1G. 
Motto tego wydarzenia jest jak najbar-
dziej aktualne ze względu na wprowadza-
ne zmiany  w wymaganiach zawartych  
w przepisach polskich i europejskich. Re-
wolucja w technice grzewczej, której bę-
dzie dotyczył pierwszy wykład, jest nie-
unikniona. Jest ona jednocześnie dużą 
szansą dla instalatorów czy projektantów 
instalacji grzewczych. Szczegółowa wie-

INSTALACJE 2014 zapraszają
„Zainstaluj się w Poznaniu. Żyj, pracuj  
i działaj w bezpiecznym, inteligentnym  
i nowoczesnym otoczeniu”

II Konferencja Rynku 
Urządzeń Grzewczych

przejdź

Informacje o targach 
TCS

przejdź

Informacje o targach 
INSTALACJE

przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/konferencje/ii_konferencja_rynku_urzadzen_gerzewczych/
http://www.tcs.mtp.pl
http://www.instalacje.mtp.pl
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Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014

dza dotycząca tego, co nas czeka w nie-
dalekiej przyszłości, pozwoli im na naj- 
lepsze przygotowanie warsztatu pracy  
i  zapewni wykorzystanie nowych trendów.
Niemniej ważnym zagadnieniem jest za-
twierdzony przez NFOŚiGW program 
wsparcia małych instalacji wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii (OZE) 
„Prosument”. Stowarzyszenie PORT PC 

opracowało prak-
tyczne narzędzia dla 
instalatorów i projek-
tantów, które będą 
pomocne przy apli-
kacji do programu 
„Prosument”.
Koszt udziału  
w konferencji  
wynosi 100 zł. 
Cena obejmuje: 
udział w konferen-

cji, jeden egzemplarz publikacji PORT PC: 
„Wytyczne projektowania, wykonania i od-
bioru instalacji z pompami ciepła”, bilet 
wstępu na targi Instalacje 2014 na dzień  
09 kwietnia 2014 r., a także wjazd i parking 
na terenie targów.

3. Zostań Mistrzem Polski!

Rozpoczęty w 2013 roku projekt Road-
Show, czyli poszukiwanie najlepszych in-
stalatorów w Polsce, zaowocował ogrom-
ną liczbą tych uzdolnionych fachowców, 
którzy w Poznaniu będą walczyć o mia-

no Mistrza Polski. Eliminacje wyłoniły bli-
sko 100 instalatorów, którzy zmierzą się nie 
tylko z czasem, ale również dokładnością 
montażu!
Do konkursu można jeszcze dołączyć. Na 
uczestników czekają jeszcze 32 miejsca 
pozwalające na walkę o najwyższy ty-
tuł i pobicie rekordowego czasu montażu 
– 1 minuta, 13 sekund i 60 setnych sekun-
dy – czy ktoś odważy się zdetronizować 
Waldemara Jackowskiego, obecnego re-

Konferencja PORT PC 
„Wiedza daje przewagę”

przejdź

Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Do Poznania przyjedzie ponad 1000  
wystawców z 27 państw m.in. z Belgii,  
Chin, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii,  
Holandii, Indii, Irlandii, Izraela, Korei Połu-
dniowej, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Ser-
bii, Szwajcarii, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej 
Brytanii, Włoch. 

Na tegoroczną ekspozycję, która wypełni 
niemal cały teren wystawienniczy, złożą się:  
• Międzynarodowe Targi Instalacyjne  
INSTALACJE
• Targi Ciepła Systemowego TCS 
• Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń  
SECUREX
• Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,  
Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 

  W dniach 8–11 kwietnia 2014 roku  
Międzynarodowe Targi Poznańskie zapra-
szają na największe w Europie Środkowo-

-Wschodniej spotkanie profesjonalistów 
branży instalacyjnej, ciepła systemowego, 
zabezpieczeń, ochrony pracy, pożarnictwa 
i ratownictwa oraz sektora mediów elektro-
nicznych, które będą niewątpliwie wielkim 
przeżyciem dla wyspecjalizowanych grup 
zawodowych związanych z poszczególnymi 
branżami.
Honorowy patronat nad targami objął 

RoadShow
przejdź

Bilet online
przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/konferencje/konferencja_port_pc/
http://instalacje.mtp.pl/pl/roadshow/podsumowanie_eliminacji_roadshow/
http://www.mtp24.pl
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kordzistę i Mistrza Polski? Dowiemy się już 
wkrótce, podczas targów INSTALACJE.
Warto tutaj nadmienić, że pula nagród 
konkursu wynosi aż 100 tysięcy złotych,  
a nowy Mistrz Polski wyjedzie z targów 
Mercedesem Citan!
Aby dołączyć do grona walczących  
o miano mistrza instalatorów wystarczy 
przyjść do sektora 5G w pawilonie 5  
w dniach 8-9.04.2014 r. i zarejestrować się 
w recepcji mistrzostw. Dnia 8 i 9 kwiet-
nia 2014 odbędą się eliminacje do finału, 
który będzie miał miejsce 10.04.2014 r.

4. Klub Instalatora SBS  
na INSTALACJACH 2014

Klub Instalatora to wspólne przedsię-
wzięcie Grupy SBS, jednej z najwięk-
szych w Polsce grup handlowych sku-
piających branżę sanitarną i MTP. 

Wydarzenie to będzie już po raz ko- 
lejny gościć na targach Instalacje,  
o czym zadecydował sukces poprzed-
niej edycji.
Klub Instalatora w 2012 okazał się naj-
chętniej odwiedzanym miejscem przez 
gości targów. Ideą jego twórców była or-
ganizacja miejsca sprzyjającego bran-
żowym rozmowom, 
wymianie fachowej 
informacji, skupiają-
cego najlepszych do-
stawców w branży,  
a przede wszystkim in-
stalatorów.
W tym roku Klub In-
stalatora to także kil-
kudziesięciu wy-
stawców, a zarazem 
dostawców Gru-
py SBS, którzy będą 
mieć możliwość prze-
stawienia swojej ofer-
ty w hali nr 4. Dla od-
wiedzających Klub 
Instalatora organiza-

torzy przewidzieli liczne atrakcje – Klub 
Instalatora to także miejsce rozrywki i in-
tegracji środowiska. W roku bieżącym 
również podtrzymamy tradycję sporto-
wej rywalizacji. Gwarantujemy, że nie za-
braknie emocji!
W ramach „Akcji Autokarowej” hurtownie 
Grupy SBS przywiozą na targi ponad 3000 

instalatorów z całej Polski. Dla wszystkich 
przewidziany jest także posiłek i napój. 
Chętnych zapraszamy do kontaktu z hur-
towniami Grupy SBS (pełna lista hurtow-
ni na stronie www.grupa-sbs.pl w zakład-
ce Partnerzy).
Zachęcamy do odwiedzenia Klubu Insta-
latora podczas targów Instalacje 2014.

zowniczej oraz szeroki wybór armatury sanitarnej. 

Ciepło systemowe

W tym roku już po raz drugi do grona wyda-
rzeń dołączą również Targi Ciepła Systemo-
wego TCS skierowane do branży ciepłowni-
czej, które doskonale uzupełnią i rozszerzą 
ofertę rozwiązań systemowych z zakresu za-

rządzania energią cieplną w budynkach  
i elementów składowych takich, jak: kotły 
na paliwo stałe i gazowe, pompy ciepła, ko-
lektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaicz-
ne. Targom TCS towarzyszyć będzie dwudnio-
wa IX Konferencja Techniczna, organizowana 
przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Pol-
skie, która podejmie tematykę nowoczesnych, 
efektywnych i ekologicznych technologii  

• Forum Technologii Cyfrowych POZNAŃ 
MEDIA EXPO
Stworzą razem najbardziej kompleksową 
platformę biznesowo-marketingową dla 
wszystkich firm działających w branży a licz-
ne konferencje, wystawy, prezentacje, poka-
zy zbudują korzystny klimat do nawiązywania 
kontaktów handlowych w międzynarodo-
wym gronie.

INSTALACJE – ekologicznie,  
energooszczędnie, efektywnie

Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE 
to jedyne w Polsce spotkanie, które tak komplek-
sowo prezentuje ofertę wiodących producen-
tów i dostawców urządzeń i technologii z zakresu 
techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyj-
nej, chłodniczej, a także techniki obiektowej i ga-

Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014
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Klub Instalatora SBS
przejdź

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/roadshow/klub_instalatora_sbs/


5. Mistrzostwa Polski  
Instalatorów – DLA SZKÓŁ
Udział w MPI dla szkół możliwy jest po 
dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia 
– przesyłając formularz zgłoszeniowy 
(wydrukowany, poprawnie wypełnio-
ny, a następnie zeskanowany i przesła-
ny mailem) na adres: szkoly.instalacje@
mtp.pl najpóźniej do 31 marca 2014 
bądź do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady konkursu:
Konkurs przeprowadzony zostanie 
11.04.2014 r. Polega na tym, aby na 
modelu instalacji składającym się  

z grzejnika COSMO T6, zaworów na po-
wrocie i zasilaniu, manometru kontak-
towego AFRISO, odpowietrznika au-
tomatycznego AFRISO, siłownika ARM 
na trójdrogowym zaworze obrotowym 
ARV firmy AFRISO, kotła kondensacyj-
nego BROTJE, pompy Alpha2 i pom- 
py Comfort, przy użyciu udostępnio-
nych narzędzi, w najszybszym czasie  
i prawidłowo zmontować pełną in-
stalację (szczegółowy opis czynności 
wkrótce). Zadanie wykonywane jest na 
czas. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który 
w najkrótszym czasie wykona zadanie.

Nagrody:
Uczestnik z najlepszym czasem wygrywa 
stojak konkursowy – model instalacji wraz  
z wszystkimi elementami składowymi. Po-
zostali uczestnicy dostaną nagrody do-

datkowe od partnerów. 
Ponadto każda zgłoszo-
na grupa przy wejściu na 
targi otrzyma pakiety po-
witalne od organizatora 
targów INSTALACJE 2014.

Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014

Mistrzostwa  
Polski Instalatorów  
– DLA SZKÓŁ

przejdź

w ciepłownictwie systemowym. Konferencja 
skierowana jest do przedstawicieli kadry tech-
nicznej i eksploatacyjnej przedsiębiorstw cie-

płowniczych, elektrociepłowni oraz ciepłowni. 

Jestem Inteligentny

Ciekawie zapowiada się projekt tworzony z od-
bywającymi się w tym samym czasie Między-
narodowymi Targami Zabezpieczeń SECUREX – 
Inteligentny Budynek. W dobie astronomicznie 
szybkiego rozwoju technologii, gdzie zarządza-

IX Konferencja  
Techniczna

przejdź

2014
Pawilon nr 5, sektor C

stoisko nr 63
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http://instalacje.mtp.pl/pl/roadshow/mistrzostwa_polski_instalatorow-_dla_szkol/
http://tcs.mtp.pl/pl/konferencje/ix_konferencja_techniczna_igcp/
http://www.termet.com.pl
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6. GLOB PEŁEN ENERGII  
– INSTALACE 

To 3 dni niekonwencjonalnych spotkań  
z odnawialnymi źródłami i poszanowa-
niem energii przygotowane przez re- 
dakcję GLOBEnergia we współpracy  
z targami INSTALACJE. W specjalnie 
wybudowanej czaszy eksperci przybli-
żą  zagadnienia związane z nowocze-
sną techniką grzewczą, fotowoltaiką, 
wentylacją oraz skojarzoną produkcją 
energii. Podczas spotkań nie zabrak-
nie odniesień do aspektów praktycz-
nych, omówienia typowych błędów 
instalacyjnych, pokazów sprzętu oraz 
omówienia technologii na konkretnych 
przykładach instalacyjnych. Całość 
uzupełniona będzie konkursami z na-
grodami.

7. Złoto rozdane!  
Medale MTP

Sąd Konkursowy 
uhonorował 16 
produktów zgło-
szonych do kon-
kursu o Złoty Me-
dal na targach 
INSTALACJE oraz TCS.Złoty Medal MTP 
to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
nagród na polskim rynku, która jest przy-
znawana po wnikliwej ocenie eksper-
tów innowacyjnym produktom najwyż-
szej jakości, odpowiadającym szeregu 
kryterium, wytworzonym w oparciu o 
najwyższej klasy technologie. Spośród 
wielu nadesłanych zgłoszeń, Sąd Kon-
kursowy uhonorował 16 produktów zgło-
szonych do konkursu o Złoty Medal na 
targach INSTALACJE oraz TCS. Wszystkie 
przyznane Złote Medale MTP są nagro-
dami równoważnymi. Gratulujemy wy-
stawcom, których produkty zostały wy-
różnione tą prestiżową nagrodą.

Wybrane wydarzenia targów INSTALACJE 2014

nie całym domem, a nawet budynkiem, odby-
wa się za pomocą jednego, bezprzewodowe-
go urządzenia, przed instalatorami stawiane są 
nowe wyzwania. Odpowiednie przygotowanie 
instalacji i zastosowanie doskonale dobranych 
do konkretnego projektu urządzeń i elementów 
w znaczny sposób wpływa na maksymaliza-
cję funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, 
jednocześnie minimalizując koszty eksploatacji  

i modernizacji oraz emisji szkodliwych zanie-
czyszczeń. Wszystkie oferowane przez wystaw-
ców produkty, które znajdują zastosowanie  
w zintegrowanych systemach zarządzania zosta-
ną w specjalny sposób oznaczone hasłem Je-
stem Inteligentny – Inteligentny Budynek, uła-
twiając zwiedzającym nie tylko znalezienie tych 
produktów, ale również zasięgnięcia szerszej infor-
macji na ich temat u wystawców targów.  

Złoto rozdane!  
Medale MTP

przejdź
GLOB PEŁEN ENERGII  
– INSTALACJE 

przejdź

HERZ  
w wersji DE LUXE 
i nie tylko…, 
czyli specjalne 
nowości targowe

  HERZ DE LUXE – nowe produkty  
w ekskluzywnej serii

Firma HERZ wprowadziła na rynek kolejną 
generację termostatów i przyłączy grzejni-
kowych w wykonaniu De Luxe, aby spełnić 
oczekiwania najbardziej wymagających in-
westorów i umożliwić precyzyjne regulowa-

nie temperatury. W bieżącym roku seria De 
Luxe wzbogacona została o nowe pozycje  
i rozwiązania.
Zawory serii HERZ De Luxe umożliwiają este-
tyczne i wygodne przyłączanie większości 
dostępnych na rynku grzejników. Szczególnie 
efektownie zawory HERZ De Luxe prezentują 
się zainstalowane przy grzejnikach łazienko-

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska na targach Instalacje 2014 
w Poznaniu, gdzie pokażemy m.in. nowe 
zawory serii HERZ De Luxe oraz centralę 
grzewczą c.o. i c.w.u. W czasie targów nasi specjaliści 
będą również prezentować możliwości programów 

komputerowych HERZ CO, HERZ 
OZC i HERZ SAN. MTP Poznań, 
ul. Głogowska 14; 8-11 kwietnia 
br., stoisko nr 62, pawilon 5c. 
Zapraszamy!

WYSTAWCA

INSTALACJE 2014

http://www.instalreporter.pl
http://instalacje.mtp.pl/pl/news/zloto_rozdane/
http://instalacje.mtp.pl/pl/roadshow/glob_pelen_energii/
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i modułem świeżej wody, dzięki czemu za-
chowano optymalne zużycie energii. Atutem 
centrali jest również możliwość podłączenia  
i sterowania dodatkowym źródłem ciepła 
(np. w postaci systemu solarnego).

HERZ OZC, HERZ CO, HERZ SAN –  
profesjonalne programowanie do 
wspomagania projektowania instalacji

Oprócz produkcji wysokozaawansowanej 
technologicznie armatury, firma HERZ prowa-
dzi również intensywne działania marketingo-
we oraz informacyjne mające na celu wpar-
cie swoich najważniejszych odbiorców.  
W ramach tych działań przygotowane zosta-
ło specjalistyczne oprogramowanie kompu-
terowe HERZ OZC, HERZ CO oraz HERZ SAN, 
dedykowane dla projektantów instalacji 
grzewczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych. 
Firma HERZ, wspólnie z firmami Instalsoft i San-

kom przygotowała programy obliczeniowe 
służące do określania projektowego obcią-
żenia cieplnego pomieszczeń w budynku, jak 
również całego budynku (HERZ OZC), projek-
towania instalacji centralnego ogrzewania  
i klimatyzacji (HERZ OC), a także projektowa-
nia instalacji sanitarnych (HERZ SAN).  
Wykorzystanie środowiska Windows sprawia, 
że programy te są przyjazne i łatwe w obsłu-
dze, a standardowe dla tego systemu opera-
cyjnego zasady współpracy z innymi progra-
mami znacznie ułatwiają pracę.  

wych oraz grzejnikach dekoracyjnych o wy-
szukanym wzornictwie.
W ostatnim czasie seria HERZ De Luxe wzbo-
gacona została o nowe wykonania zaworów 
termostatycznych i powrotnych: figury trójo-
siowe oraz figury specjalne.
Dostępny jest również jest specjalny osprzęt 
w wykonaniu De Luxe – estetyczny montaż 
grzejników ułatwiają specjalne osłony do rur, 
trójniki, adaptery oraz zawory odcinające.

Nowość w ofercie urządzeń OZE  
marki HERZ – centrala grzewcza

Centrala grzewcza marki HERZ służy do do-
starczania ciepła i ciepłej wody. Centra-
la grzewcza HERZ, to innowacyjny produkt 
zaprojektowany w taki sposób, aby połą-
czyć kompletną instalację grzewczą w jed-
nym urządzeniu. Dzięki wyjątkowej kombina-
cji pompy ciepła i dwustrefowego zbiornika 

buforowego powstało kompaktowe urządze-
nie, które pozwala uniknąć problemów zwią-
zanych z rozmieszczeniem poszczególnych 
elementów, czy też z wymiarami komponen-
tów. Wszystkie części składowe centrali zosta-
ły połączone w jednym urządzeniu razem  
z niezbędnymi przyłączami. Dzięki kompakto-
wym rozmiarom i wbudowanym niezbędnym 
przyłączom urządzenie może być szybko i ła-
two umieszczone w każdym niewielkim po-
mieszczeniu (0,7 m2). 
Centrala grzewcza HERZ wyposażona jest  
w sterownik T-Control standardowo umożli-
wiający graficzne prezentowanie amplitudy 
temperatur źródeł ciepła i ciepłej wody  
użytkowej oraz zasobnika podczas załadun- 
ku i rozładunku. Opcjonalnie możliwe jest 
również sterowanie systemem solarnym oraz 
pełna wizualizacja jego pracy.
Dwustrefowy zbiornik buforowy został przy-
stosowany do współpracy z pompą ciepła  

HERZ DE LUXE

• wyszukane wzornictwo
• najwyższa jakość wykonania
• zaawansowana technologia
• nieograniczone możliwości  
stosowania
• precyzyjna regulacja temperatury 
• ograniczenie zużycia energii
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HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, 
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, 
www.herz.com.pl

http://www.instalreporter.pl
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Grupa BWT to europejski lider technologii uzdatniania wody 
wyznaczający standardy w swojej dziedzinie. Proponowane 
rozwiązania BWT sprawdzają się zarówno podczas uzdatniania  
wody pitnej, użytkowej i kotłowej dla gospodarstw domowych jak  
i zakładów przemysłowych oraz dla basenów i fontann. Jedną  
z innowacji BWT jest dwubiegunowa technologia AQA total energy 
do ochrony przed osadami wapnia bez użycia chemikaliów. Teraz 
urządzenia te dostępne są w korzystnych zestawach promocyjnych. 
Zapraszamy na Instalacje 2014, pawilon 5, stoisko nr 174.

  BWT AQA nano i BWT AQA total 
energy 1500

• bezobsługowe urządzenia do ochrony insta-
lacji przed osadami wapiennymi stanowiące 
nowoczesną alternatywę dla zmiękczaczy

• innowacyjna technologia uzdatniania 
wody bez stosowania soli do procesów re-
generacji, bez konieczności odprowadzania 
popłuczyn i bez pozbawiania wody niezbęd-
nych dla zdrowia minerałów
• atest PZH

Woda jest podstawą naszego życia i zdrowia. 
Szczególnie ważne są zawarte w niej mikro-
elementy. Jednak zdrowe dla człowieka mi-
nerały są szkodliwe dla domowych instala-
cji wodnych i mogą powodować kosztowne 
konsekwencje np. w przypadku awarii i zala-
nia. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwa-
la korzystać z minerałów zawartych w wo-
dzie i chronić domową instalację oraz sprzęt. 
BWT AQA nano i BWT AQA total energy 1500 
to dwubiegunowa technologia nanokrysta-
lizacji, która tworzy nanokryształy stabilizują-
ce wapń rozpuszczony w wodzie. Dzięki temu 
nie odkłada się on w postaci osadów na po-
wierzchniach rur, w instalacjach, i w innych 
miejscach mających kontakt z wodą. Pozwala 
to nie tylko na ochronę przed osadami wap-

Ruszyła wiosna – ruszyła promocja  

Nanokrystalizacja 
– sposób BWT  
na osady

  Urszula Borzęcka
Promocja w zestawie taniej

Przy zakupie BWT AQA nano innowacyjny – 
filtr BWT E1 HWS 1” za 20 euro netto
Przy zakupie BWT AQA total energy 1500 – 
filtr BWT E1 HWS 1” za 1 euro netto

Ceny promocyjne zestawów:
BWT AQA nano + filtr BWT E1 HWS = 805 euro 
netto (cena katalogowa: 1080 euro netto)
BWT AQA total energy 1500 + filtr BWT E1 HWS 
= 1996 euro netto (cena katalogowa: 2290 
euro netto)

Promocja trwa od 1 kwietnia do 30 maja 
2014 lub do wyczerpania zapasów.

PROMOCJA

PROMOCJA W ZESTAWIE TANIEJ

Parametry urządzeń AQA nano AQA total energy 1500
ciśnienie nominalne bar 16 bar 10 bar
max. twardość wody 20od 40od
max. wydajność wkładu 25 m3/h 25 m3/h
częstotliwość wymiany wkładu co 12 miesięcy* co 2-3 lata*
max. temperatura wody/otoczenia 30/40oC 30/40oC
max. temperatura wody w podgrzewaczu 80oC 80oC

 * w zależności od eksploatacji i jakości wody

WYSTAWCA

INSTALACJE 2014

http://www.instalreporter.pl
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gnię i zabezpieczenie. Z klosza z filtrem należy 
usunąć plombę i pokrywę oraz wsunąć go  
w prowadnicę. Istnieje możliwość wymiany 
tylko wkładu filtra.  

nia, ale także tworzy antykorozyjną warstwę 
ochronną instalacji z surowców metalowych. 
Zastosowana technologia pozwala także na 
zatrzymanie w wodzie ważnych dla zdrowia 
mikroelementów takich, jak np. magnez.
BWT AQA total energy został dodatkowo wy-
posażony w nowoczesny wyświetlacz uła-
twiający kontrolę parametrów i eksploatację.

Zalety:
- ekonomiczna i bezobsługowa eksploatacja 
- bez konieczności dosypywania soli do rege-
neracji,
- prosta instalacja – bez generowania ścieków 
i konieczności odprowadzania popłuczyn,
- oszczędność miejsca – kompaktowe roz-
miary, montaż na ścianie,
- uzdatnianie wody bez pozbawiania jej mi-
nerałów ważnych dla zdrowia (m.in. magne-
zu i wapnia).

Filtr mechaniczny BWT E1 HWS 1″
Kompleksowe rozwiązanie filtrujące dla domo-

wej instalacji 5 w 1: 
• reduktor ciśnienia, 
• manometr, 
• zawór zwrotny, 
• zawór odcinający, 
• filtr mechaniczny. 
Ma atest PZH. Wymienny element filtracyjny 
produkowany zgodnie z HACCP to zwiększo-
na ochrona antybakteryjna.
Łatwa i wygodna wymiana wkładu filtracyjne-
go – jedna dźwignia odcina wodę i uwalnia 
klosz z elementem filtracyjnym. Elektroniczny 
wskaźnik przypomina o wymianie wkładu. 

Wymiana wkładu BWT E1 HWS  
w trzech krokach w 30 sekund:
1. Otwórz zabezpieczenie, które automatycz-
nie odcina wodę. Wystarczy przesunąć drą-
żek w dół i przepływ wody w obu kierunkach 
zostaje zamknięty.
2. Podnieś dźwignię. Automatycznie uwalnia-
ny jest klosz z filtrem. 
3. Włóż nowy element filtracyjny, zamknij dźwi- Filtr BWT E1 HWS 1″

nominalna średnica przyłącza DN 25
ciśnienie nominalne 16 bar
skuteczność filtracji 90-110 μm
wydajność przy Δp = 0,2 bar 3,6 m3/h
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BWT Polska Sp. z o.o.                   
ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa
tel. 22 533 57 00, faks 22 533 57 19
bwt@bwt.pl, www.bwt.pl

Wystarczy przesunąć drążek w dół i przepływ 
wody w obu kierunkach zostaje zamknięty

Innowacyjne rozwiązanie, dostosowane  
do potrzeb i oczekiwań naszych klientów 
związanych z  komfortem i bezpieczeństwem.

Wyjątkowo łatwa i szybka wymiana  
wkładu filtracyjnego

Bez mozolnego odkręcania zaworów 
odcinających, bez rozprysków wody,  
bez narzędzi, bez brudu.

To takie komfortowe – jak nigdy dotąd.

 

 

1 ODBLOKOWANIE  
  zabezpieczenia  

i odcięcie przepływu 
wody.

BWT E1 filtr z jednym uchwytem 

E1 filtr z jedną dźwignią 

2 PODNIEŚĆ  
  automatycznie uwalniany  

jest klosz z filtrem 

Sejf higieny to klosz z wkładem filtra. Wystarczy wyjąć 
klosz . To łatwe i absolutnie bezpieczne.

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia 10-letnia  
gwarancja fabryczna, którą bezpłatnie zapewniacie  
sobie rejestrując produkt.

To takie bezpieczne – jak nigdy dotąd

Światowa nowość  
Obsługa jedną dźwignią

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, asy-
stentów projektantów, rzeczoznawców, pra-
cowników Wydziałów Kontrolno-Rozpoznaw-
czych PSP.
Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani 
z obecnie obowiązującymi uregulowaniami 
prawnymi w zakresie bezpieczeństwa poża-
rowego ze szczególnym uwzględnieniem sys-
temów wentylacji pożarowej. Program zajęć 
obejmuje szczegółowe omówienie zasad 
projektowania systemów wentylacji poża-
rowej w obiektach budowlanych w oparciu 
o obowiązujące dokumenty normatywne 
(CEN, NFPA, BS, DIN).
W ramach prowadzonych wykładów prze-
widziano obszerny blok obejmujący ćwicze-
nia projektowe. Dodatkowo w ramach kursu 
przedstawione zostaną praktyczne zastoso-
wania obliczeń numerycznych (CFD) wraz ze 
szczegółowym omówieniem analizy otrzy-
manych wyników oraz ich weryfikacji. Po-
nadto uczestnicy zostaną zapoznani z me-
todyką prowadzenia testów odbiorowych 
instalacji wentylacji pożarowej.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu z potwierdzeniem zdanego eg-
zaminu.

Termin kursu: 7-9 kwietnia 2014 r. Koszt kur-
su, obejmujący materiały szkoleniowe, pro-
ces dydaktyczny, obiady, kawę, herbatę  
w czasie przerw, wynosi 1400 zł od osoby. 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w siedzi-
bie Instytutu w Warszawie przy ul. Filtrowej 
1. Rozpoczęcie o godz. 10.30. Zakończenie 
ok. godz. 16.30.
Więcej 

Kurs „Projektowanie 
systemów wentylacji 
pożarowej w obiektach 
budowlanych”

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/aktualnosci/kurs-projektowanie-systemow-wentylacji-pozarowej-w-obiektach-budowlanych/
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świadczeniach, niezwykle cennych opiniach 
i obserwacji potrzeb odbiorców Programu,  
w tym roku firma wdrożyła długofalowy, in-
nowacyjny program promocyjny pod hasłem 
Caius Wspiera Profesjonalistów.  
Jego forma oraz zakres proponowanych ko-
rzyści wynikających ze współpracy z Immer-
gas sprawia, że jest to dziś niezwykle atrak-
cyjna oferta dla każdego instalatora. Z myślą  
o usprawnieniu komunikacji i ułatwieniu 
uczestnictwa w programie powstał serwis 
www.caius.pl, który pozwala na szybki do-
stęp do informacji i prostą rejestrację zgłoszeń 
oraz kontakt z osobami obsługującymi Pro-
gram. Dodatkowo instalatorzy mogą liczyć na 
wsparcie Autoryzowanych Partnerów Handlo-
wych Immergas, którzy pomagają w przystą-
pieniu do programu i rejestracji urządzeń.

Kotły w akcji… 
W promocji biorą udział najpopularniejsze 
kotły Immergas, odznaczające się szczegól-
nie wysoką jakością i trwałością. Wśród wy-
różnionych produktów znalazły się kotły kon-
densacyjne z serii Victrix, Hercules oraz Nike 
Star oraz Eolo Star. Konkretne modele można 
rozpoznać już podczas zakupu, dzięki naklej-
ce z kodem QR. Tak oznaczone kotły upraw-

niają wszystkich instalatorów prowadzących 
zarejestrowaną działalność gospodarczą do 
udziału w programie.

Zapisy w Poznaniu…
Podczas targów Instalacje instalatorzy, któ-

Immergas  
z nowym Caiusem  
na Instalacjach

  Oferta Immergas to pełen asortyment 
wysokiej jakości kotłów kondensacyjnych, 
tradycyjnych, zasobników, pomp ciepła, sys-
temów solarnych, tworzących kompletny 
system grzewczy dostosowany do potrzeb 
najbardziej wymagających klientów. Wycho-
dząc naprzeciw światowym trendom w za-
kresie wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii, firma przykłada coraz większą wagę 
do aspektów środowiskowych, poszerzając 
swoją ofertę o zaawansowane technicznie 
systemy fotowoltaiczne.

Program dla instalatorów

Podczas targów będzie można również do-
wiedzieć się o korzyściach, jakie daje współ-

praca firm instalatorskich z Immergas.  
Od kliku lat szczególną uwagę zwraca się 
na wsparcie Instalatorów w codziennej dzia-
łalności. Bazując na dotychczasowych do-

Podczas tegorocznej edycji targów INSTALACJE, które odbędą się 8-11 
kwietnia w Poznaniu, Immergas zaprezentuje kilka nowości produktowych, 
wśród których znajdą się nowe modele grzejników, czy innowacyjny 

fotowoltaiczny panel hybrydowy, 
pozwalający na jednoczesną produkcję 
ciepłej wody użytkowej i prądu. 
pawilon 4, stoisko 28.WYSTAWCA

INSTALACJE 2014

http://www.instalreporter.pl
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rzy odwiedzą stoisko Immergas, będą mie-
li możliwość uzyskać wszelkie niezbędne 
informacje o programie Caius wspie-
ra Profesjonalistów, jak również zarejestro-
wać się do Programu z pomocą personelu 
handlowego Immergas. W ramach dodat-
kowych atrakcji firma przygotowała konkurs  
w dość nietypowej, rozrywkowej formie. Każ-
dy z uczestników, który podejmie wyzwanie 
Caiusa, będzie mógł liczyć na nagrody.  
Zapraszamy do Poznania!  

50 lat minęło... – jubileusz założenia firmy Immergas

Rok 2014 to szczególny czas dla marki 
Immergas – w tym roku mija 50 lat  
od momentu powstania firmy. 
Od 1964 roku Immergas dostarcza na 
rynek produkty będąca połączeniem 
nowatorskich rozwiązań technicznych, 
niezawodności i wyjątkowego włoskie-
go designu. Tysiące pracowników, inży-
nierów i współpracowników firmy  

w ponad 40 krajach i 9 oddziałach 
na świecie firmy kontynuuje dziś mi-
sję jej założycieli. Inwestując w roz-
wój najnowocześniejszego zaplecza 
technologicznego, Immergas każde-
go roku wprowadza na rynek nowe 
modele urządzeń, niejednokrotnie 
wyznaczając nowe kierunki rozwoju 
branży. 

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, 
ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00
faks 42 649 36 01
www.immergas.com.pl
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Innowacje KAN  
na Instalacjach 2014. 
Rozstrzygnięcie  
konkursów!

  Podczas bloku targów INSTALACJE w jed-
nym miejscu i czasie będzie można zapoznać 
się z kompleksową ofertą, związaną z wyko-
nywaniem wszelkiego typu prac instalacyj-
nych bazujących na nowoczesnych techno-
logiach.
– Te targi to dla nas ważne wydarzenie i do-
skonała okazja do nawiązania bezpośred-
nich kontaktów z instalatorami i projektanta-
mi, a także poznania opinii na temat naszych 
systemów oraz firmy KAN wśród naszych 
klientów – mówi Małgorzata Słomińska- 
-Wicher, dyrektor ds. marketingu w KAN. 

Nowości KAN prezentowane  
podczas targów 

Automatyka KAN-therm SMART
KAN-therm SMART to bezprzewodowy, inteli-

gentny i energooszczędny system sterowania 
komfortem cieplnym w budynku. Podłączo- 
ny do Internetu umożliwia kontrolę i sterowa-
nie parametrami w każdym pomieszczeniu  
z dowolnego miejsca na świecie. Unikalna  
i inteligentna funkcja „SMART Start”, automa-
tycznej adaptacji systemu do specyfiki budyn-
ku, gwarantuje wysoką energooszczędność. 
Kompatybilność z dodatkowymi urządzeniami 
i systemami w budynku gwarantuje uzyskanie 
efektu prawdziwie inteligentnego domu.

Całą gamę innowacyjnych produktów pokaże spółka KAN na 
kwietniowych poznańskich targach Instalacje 2014. Tam też spółka 
ogłosi wyniki swojego konkursu promocyjnego i wręczy nagrody.
KAN wystawi się na targach Instalacje w pawilonie 4, stoisko 19.

WYSTAWCA

INSTALACJE 2014
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Układ mieszający z zaworem trójdrogowym
Nowa grupa mieszająca z zaworem trójdro-
gowym, przeznaczona do stosowania z roz-
dzielaczami ogrzewania podłogowego. Dzięki 
zastosowaniu automatycznego zaworu ter-
mostatycznego, możliwa jest współpraca ze 
wszystkimi źródłami ciepła, zarówno nisko i wy-
sokoparametrowymi. Zastosowanie pompy 
elektronicznej gwarantuje wysoką energoosz-
czędność całego układu zasilania pętli grzew-
czych i spełnia wymagania ERP. Specjalna 
konstrukcja, jako jedyna na rynku instalacyj-
nym, gwarantuje najmniejszą głębokość za-
budowy układu oraz umożliwia montaż grupy 
mieszającej w jednej osi z rozdzielaczem.  

Gala konkursowa, nagrody i niespodzianki,  
czyli dlaczego warto zajrzeć na stoisko KAN
Podczas targów spółka zaprezentuje swój 
sztandarowy produkt – system KAN-therm 
wraz z cała grupą nowych produktów wdro-
żonych do oferty. 
Podczas uroczystej gali 10.04.14 o godz. 12.00  
spółka ogłosi również wyniki swojej akcji pro-
mocyjnej „Wygrywaj nagrody z KAN-therm”. 
To dwa konkursy, jeden skierowany do insta-
latorów, drugi do projektantów, w których 
nagrodą jest m.in. samochód Mercedes  
Citan i ploter HP Designjet T790 44-in ePrin-
ter. Suma nagród wynosi 170 tys. zł. By wziąć 
udział w konkursach, uczestnik musiał wy- 
konać instalację lub projekt instalacji  
w systemie KAN-therm, a następnie wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy oraz udzielić od-

powiedzi na pytanie „Dlaczego zdecydowa-
łaś/eś się na zastosowanie?”. 
– Szczęśliwcy odbiorą nagrody podczas tar-
gów, więc warto sprawdzić, czy to przy-
padkiem nie nam przypadła wygrana, np. 
kluczyki do auta – mówi Małgorzata Słomiń-
ska-Wicher. – Dla wszystkich, który odwiedzą 
nasze stoisko przygotowaliśmy ciekawe atrak-
cje. Poza prezentacją nowości w ofercie Sys-
temu KAN-therm na stoisku będzie można 
również wykonać pewne „zadanie” i wygrać 
atrakcyjne prezenty. By nie popsuć niespo-
dzianki, nie będę zdradzać szczegółów. Jak 
wygrać prezenty, trzeba sprawdzić na stoisku. 
Zapraszamy również na pyszny tort, którym 
będziemy częstować na zakończenie gali.

Nowe narzę-
dzia akumu-
latorowe  
Novopress 
dla systemu 
KAN-therm  
Push/Push 
Platinum
Wykonana z 
gumy i two-
rzywa ergo-
nomiczna 
obudowa, po-
prawiająca 
bezpieczeń-
stwo i komfort 
pracy. Nowa 
generacja 
akumulatorów 
LI-Ion, dwu-
krotnie zwięk-

szająca czas pracy (ilość cykli) i jednocze-
śnie redukująca o połowę czas ładowania 
baterii. Funkcja sygnalizacji stanu naładowa-
nia akumulatorów poprzez diody LED umiesz-
czone w przycisku startowym. „Licznik cykli” 
przypominający o konieczności wykonania 
przeglądu okresowego urządzenia.  
To tylko niektóre z zalet nowych, akumulato-
rowych narzędzi marki Novopress, przezna-
czonych do montażu Systemu KAN-therm 
Push/Push Platinum.

Rury polipropylenowe PN20 Glass 
Nowe rury polipropylenowe, stabilizowane 
włóknem szklanym tzw. rury PP Glass, o typo-
szeregu ciśnieniowym SDR6 (PN20), do sto-
sowania we wszelkiego rodzaju instalacjach 
ciepłej i zimnej wody użytkowej (Pmax=10 
bar; Tmax=80oC) oraz instalacjach central-
nego ogrzewania (Pmax=6 bar; Tmax=90oC). 

Zakres dostępnych średnic 20-110 mm. Umoż-
liwiają wygodny, szybki a przede wszystkim 
bezpieczny montaż dzięki wyeliminowaniu 
konieczności usuwania warstwy aluminium 
przed procesem zgrzewania. Rury PP Glass 
Systemu KAN-therm dzięki warstwie włók-
na szklanego mają znacznie zredukowany 
współczynnik wydłużalności termicznej przy 
zachowaniu wygody i komfortu montażu 
charakterystycznego dla jednorodnych rur 
polipropylenowych.   

Uniwersalny rozwijak oraz nowy karton  
z otworem dla rur Systemu KAN-therm 
Kompaktowa budowa, torba ułatwiająca 
transport, stabilna konstrukcja zwiększają- 
ca bezpieczeństwo użytkowania, zabezpie-
czenie przed nadmiernym rozwijaniem się rur 
ze zwoju oraz możliwość stosowania zwoi  
o długości do 600 m.b. to cechy nowego 
rozwijaka dostępnego w ofercie Systemu 
KAN-therm.
Nowy karton do transportu rur KAN-therm, 
wyposażony po obu stronach w otwór, daje 
możliwość rozwijania rur bez konieczno-
ści wyjmowania ich z opakowania. Ponad-
to umożliwia łatwy i wygodny transport rur 
na miejsce ich montażu, zabezpiecza przed 
zniszczeniem powłoki antydyfuzyjnej pod-
czas przeciągania rur po posadzce.
W połączeniu z nowym rozwijakiem stanowią 
nową jakość pracy podczas układania insta-
lacji ogrzewania płaszczyznowego.

Mrozoodporny zawór ogrodowy systemu 
KAN-therm 
Zawory ogrodowe Systemu KAN-therm, jako 
jedyne na rynku, wyposażone są w funkcję 
automatycznego opróżnienia instalacji i nie 
wymagają odłączania węży ogrodowych 
przed sezonem zimowym. 
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KAN sp. z o.o.  
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com  
www.kan-therm.com
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umożliwiające zminimalizowanie błędu po-
miarowego w badaniu wody w kierunku za-
nieczyszczenia bakteryjnego. 

Multiblock T-RTL 

Armatura do równoległego podłączenia 
grzejnika i pętli ogrzewania podłogowego  
o nazwie własnej Multiblock T‐RTL. Nowy pro-
dukt przeznaczony jest do stosowania w in-
stalacjach grzewczych 2-rurowych napełnio-
nych czynnikiem nieagresywnym (wodą lub 
mieszaniną wodno‐glikolową) i jest kombina-
cją trzech zaworów:

‐ zasilającego termostatycznego z nastawą 
wstępną,
‐ odcinającego powrotnego,
‐ ogranicznika temperatury powrotu RTL.
Zintegrowana nastawa wstępna umożliwia 
zdławienie natężenia przepływu przez grzej-
nik do wartości zaprojektowanej. Wyposa-
żenie armatury w termostat grzejnikowy po-

Flypass, Pinox, Regucor…  
i nie tylko, czyli odwiedzamy  
stoisko firmy Oventrop 

  W części oferty Oventrop obejmującej ar-
maturę regulacyjną pojawiły się nowe wy-
konania zaworów równoważąco-regulacyj-
nych. W celu sprawniejszego montażu  
i regulacji urządzeń typu fancoil, sufitów 
chłodzących i pełniących podobną rolę in-
nych elementów instalacji grzewczych  
i chłodniczych wprowadzono grupę produk-

tów pod nazwą Flypass. Armatura podłącze-
niowa Flypass 4TZ umożliwia nie tylko zrówno-
ważenie i regulację chwilowej wydajności, ale 
również odcięcie, płukanie, odwodnianie czy  
sprawne odpowietrzanie włączonego za nią 
odbiornika. Oprócz odpowiednich zaworów 
równoważących armaturę Flypass 4TZ wypo-
sażono w filtr siatkowy.
Wśród nowości wyróżnia się termostat grzej-
nikowy pinox, zaprojektowany w duchu idei 
FORM FOLLOWS FUNCTION. Wzornictwo  ter-
mostatu – docenione przyznawaną przez ISH 
nagrodą Design Plus 2013 – charakteryzu-
je się dekoracyjną formą i poszerzoną, w sto-
sunku do klasycznych rozwiązań, funkcjonal-
nością.  
Asortyment armatury wodnej rozszerzony zo-
stał o dodatkowe średnice i wykonania ter-
mostatycznych mieszaczy c.w.u. Brawa Mix, 
pozwalających ustawić odpowiednią tem-
peraturę zmieszania (np. w celu ochronny 
przeciwpoparzeniowej w trakcie dezynfekcji 
termicznej) oraz zawory do poboru próbek, 

Oventrop rozszerza program dostaw o interesujące nowe produkty oraz rozwiązania systemowe służące 
efektywnemu oszczędzaniu energii w instalacjach wewnętrznych. Zaprezentuje je m.in. na  swoim stoisku  
na INSTALACJACH, Poznań, 08-11.04.2014. pawilon 5, stoisko 64.

Artykuł o pinox
Pobierz

Artykuł o Multiblock 
T-RTL 

Pobierz
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http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/04/IR_2013_04_Oventrop_wprowadza_sporo_nowo%C5%9Bci.pdf
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/12/IR_2013_12_Multiblock_T-RTL.pdf


14m a r z e c  2 0 1 4  ( 0 3 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d O  s p I s U  T R e Ś C I

• ErP-Ready (energy-related products) - urzą-
dzenie spełnia wymagania Dyrektywy ErP, 
która wejdzie w życie w roku 2015;
• wysoka sprawność energetyczna procesu 
ładowania i rozładowywania bufora;
• obniżenie czasu pracy i kosztów  związa-
nych z wykonaniem instalacji dzięki użyciu 
wstępnie zmontowanych grup pompowych, 
dyskretnemu orurowaniu i możliwości podłą-
czenia z instalacją na jednym poziomie; 
• zastosowanie w domach 1- lub 2-rodzin-
nych, nowobudowanych lub modernizowa-
nych;
• możliwość szybkiego podglądu temperatur 
w systemie;
• grupa pompowa i grupa solarna wyposa-
żone w pompy energooszczędne;
• optymalnie dobrane urządzenia do maga-
zynowania i rozbioru ciepła;
• możliwość zastosowania alternatywnych 
źródeł energii (energii słonecznej, paliw sta-
łych itd.);
• powroty obiegów grzewczych i modułu 
świeżej wody wprowadzone do odpowied-
nich warstw bufora zapewniają optymalny  
rozkład temperatur (ważne w instalacji z cyr-
kulacją ciepłej wody użytkowej);
• grupy armaturowe podłączone do różnych 
warstw podgrzewacza, minimalne straty cie-
pła (instalacja niskotemperaturowa).

Węzeł mieszkaniowy Regudis W

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W po-
średniczy w zaopatrywaniu pojedynczych 
mieszkań w ciepło oraz w ciepłą i zimną 
wodę użytkową i nie wymaga przy tym zasi-
lania elektrycznego. Można go włączyć do 
współpracy z układem solarnym, wychodząc 
naprzeciw wdrażanym coraz intensywniej re-
gulacjom prawnym mającym na celu zwięk-

szenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w jej całkowitym zużyciu.
Ciepło dostarczane jest do węzłów mieszka-
niowych ze zdalaczynnej  wzgl. lokalnej sie-
ci ciepłowniczej. W instalacji można również 
użyć bufora, ładowanego z kotła olejowego, 
gazowego lub stałopalnego. Przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej odbywa się w trybie 
przepływowym, z użyciem wymiennika zabu-
dowanego w węźle mieszkaniowym.
Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W może 
być zastosowany do ogrzewania mieszkań 
lub pomieszczeń usługowo-przemysłowych 
oraz do budynków o podwyższonych wyma-
ganiach dot. higieny  procesu przygotowa-
nia wody użytkowej.
Każdy węzeł cieplny Regudis W Oventrop jest 
w standardzie wyposażony w regulator różnicy 
ciśnienia, zapewniający stabilność temperatu-
ry wody podgrzanej i ochronę wrażliwych ele-
mentów obiegu grzewczego przed nadmier-
nym ciśnieniem dyspozycyjnym.  

zwola na sprawną regulację temperatury  
w pomieszczeniu (lub całkowite odcięcie 
grzejnika od instalacji). Zintegrowany ogra-
nicznik temperatury powrotu RTL utrzymuje 
odpowiednią temperaturę czynnika w pętli 

ogrzewania płaszczyznowego. Zakres regula-
cji temperatury powrotu z pętli wynosi od 10 
do 40°C i pozwala obsłużyć jedną pętlę ta-
kiego ogrzewania. Funkcje regulacji tempe-
ratury pomieszczenia na termostacie grzej-
nikowym oraz ograniczenia temperatury 
czynnika w pętli podłogowej są rozdzielone  
i ich działanie jest niezależne.
 
Regucor WHS

Nowoczesne instalacje grzewcze oparte  
o odnawialne źródła energii składają się  
z wielu  oddzielnie montowanych elemen-
tów, które muszą zostać odpowiednio połą-
czone i ustawione. Wymagania te spełnia 
centrala grzewcza Regucor WHS, której pod-
stawowymi elementami są bufor ciepła tech-
nologicznego i zintegrowany z nim zespół 
odpowiednio dopasowanej armatury. Zinte-
growany  sterownik umożliwia optymalne wy-
korzystanie wszystkich funkcji centrali,  
w tym obsługi podłączonych źródeł ciepła czy 
podgrzewu wody w trybie przepływowym.
Zastosowanie centrali Regucor WHS umoż-
liwia zminimalizowanie czasu montażu oraz 
przestrzeni zabudowy w kotłowni. Urządze-
nie może być wykorzystane do włączenia do 
systemu grzewczego większej liczby różnych 
źródeł ciepła.
W skład centrali grzewczej Regucor WHS 
wchodzą: grupa solarna; moduł świeżej 
wody; grzewcze grupy pompowe (w stan-
dardzie jedna grupa, możliwość rozbudowy 
o kolejną); przyłącza źródeł ciepła ( kotła, 
pompy ciepła); sterownik.
Dwa podstawowe wykonania różnią się po-
jemnością bufora (800 lub 1000 l).
Do głównych zalet centrali grzewczej należą:
• minimalizacja strat ciepła dzięki zastosowa-
niu płaszcza izolacyjnego o grubości 140 mm;

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42, faks 22 722 96 41
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Artykuł o węźle 
mieszkaniowym 
Regudis

Pobierz

Regudis

Regucor

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2012/07/IR_2012_07_Regudis_W-HTU_mieszkaniowy_wezel_cieplny.pdf
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nia na ciepło, ponieważ urządzenie ma 
przewidziany również statyczny tryb pracy.

Duże oszczędności. Za pomocą 
technologii grzejników COSMO 
E2 można użytkować całą 
instalację grzewczą bardziej 
wydajnie pod kątem energii.

Najszybsze oddawanie 
ciepła oraz natychmiastowy 
czas reakcji. Dzięki dużemu 
udziałowi ciepła promieniowa-
nia oraz zorientowanej na zapo-

trzebowanie optymalizacji konwekcji poprzez 
wentylatory COSMO E2 może zagwaranto-
wać szybkie oddawanie ciepła oraz szybki 

czas reakcji. Zimą można bez problemu  
i bardzo szybko wyrównać fazy spadku 
temperatury w nocy lub utratę ciepła  
w pomieszczeniach spowodowaną wiet- 
rzeniem.

Sprawdzona technologia 
podłączenia środkowego. 
We współczesnym nowym 
budownictwie nie można nie 
wziąć pod uwagę wcześniej-

szego położenia rur. Technologia podłą-
czenia środkowego może przyczynić się 
istotnie w kierunku łatwego montażu oraz 
zredukowanego ryzyka usterek i umożliwia 
maksymalną dowolność planowania oraz 
instalowania.

Grzejnik COSMO E2  
– unikalne rozwiązanie

  lidia Bohdanowicz

  Piękno i ekonomiczność w jednym

Awangardowy projekt spełnia wszystkie wy-
magania nowoczesnego wnętrza i poprawia 
wygląd pomieszczeń pod kątem stylu. Nie-
znaczne dodatkowe inwestycje w przypad-
ku COSMO E2 amortyzują się bardzo szybko. 
Manualna regulacja temperatury w pomiesz-
czeniach zapewnia przytulną atmosferę.

Korzyści z niskotemperaturowego 
grzejnika COSMO E2

Kompatybilny z niskotempe-
raturowymi źródłami ciepła. 
Grzejnik niskotemperaturowy 
COSMO E2 można bez problemu 

stosować przy temperaturze na zasilaniu 
poniżej 40°C w połączeniu z nowoczesnymi, 
konwencjonalnymi źródłami energii (ogrzewa-
nie na olej lub gaz etc.), jak również w połącze-
niu ze wszystkimi odnawialnymi źródłami 
energii (pompy ciepła, instalacja solarna etc.).

Inteligentna regulacja.  
Co wyróżnia grzejnik COSMO 
E2 to jego wyposażenie. 
Wentylatory wspomagają 
naturalną konwekcję w połą-

czeniu z regulacją, która włącza lub wyłą-
cza wentylatory w całkowicie automatyczny 
sposób zgodnie z warunkami trybu pracy lub 
życzeniami użytkownika. Wentylatory wyłą-
czane są w przypadku braku zapotrzebowa-

WYSTAWCA

INSTALACJE 2014

Grzejnik COSMO w technologii E2 to jedyny grzejnik umożliwiający 
wydajne, ekonomiczne oddawanie ciepła w niskiej temperaturze. 
Charakteryzuje się dużym udziałem ciepła promieniowania i oferuje 
użytkownikowi dodatkowo przyjemne ciepło konwekcyjne, kiedy tylko jest 
potrzeba. Inteligentne sterowanie pomiędzy statycznym a dynamicznym 
trybem pracy gwarantuje szybkie oddawanie ciepła, natychmiastowe 
czasy reakcji oraz maksymalny komfort ciepła przy temperaturze zasilania 
poniżej 40°C. pawilon 5G – Finał Mistrzostw instalatorów.

http://www.instalreporter.pl
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Dla remontu, nowego budownictwa 
lub po prostu dla większego  
komfortu w mieszkaniu

Po remoncie termoizolacyjnym i montażu no-
woczesnego źródła ciepła pojawiają się ide-
alne warunki do pracy grzejników COSMO E2. 
Ogrzewanie jest możliwe za pomocą wszyst-
kich źródeł energii (ogrzewanie olejowe, ga-
zowe, na drewno, pelet, ogrzewanie zdala-
czynne lub pompa ciepła) do temperatury 
zasilania poniżej 40°C.

W nowym budownictwie ogrzewanie 
łączone

W nowym budownictwie występują dobre pa-
rametry izolacyjne, dlatego stosuje się nowo-
czesne, z obniżoną temperaturą (ogrzewanie 
olejowe lub gazowe) lub odnawialne źródła 
energii z niskimi temperaturami (ogrzewanie na 
drewno, pelet lub ogrzewanie centralne). COS- 
MO E2 jest kompatybilny z tymi źródłami ener-

gii do temperatury zasilania poniżej 40°C.
COSMO E2 może być eksploatowany w no-
wym budownictwie z pojedynczym źródłem 
ciepła (praca monowalentna). Szczególnie 
godny polecenia jest tryb pracy łączonej z in-
nymi niskotemperaturowymi systemami odda-
wania ciepła, jak: ogrzewanie podłogowe, 
kanałowe, ścienne itp. Tryb pracy łączonej za-
leca się do pomieszczeń, gdzie wymagane 
jest szybkie nagrzanie i szybkie czasy reakcji 
(sypialnia, fitness, pomieszczenie pracy itd.).
Dowiedz się więcej na: www.e2-technology.pl  

Wysoki udział ciepła  
promieniowania. W grzejni-
kach COSMO E2 jest duży 
udział ciepła promieniowania, 
ponieważ posiada zasilane 

wodą płyty grzewcze z przodu i z tyłu.

Idealny dla remontu  
i nowego budownictwa.  
Po remoncie termoizolacyjnym  
i montażu nowoczesnego 
źródła ciepła pojawiają się 

idealne warunki do pracy COSMO E2. 
Podczas remontu zaleca się wyłącznie 
pracę z grzejnikiem niskotemperaturowym 
COSMO E2, jak również w nowym budow-
nictwie kombinację z innymi systemami 
oddawania ciepła.

Elastyczne podłączenie 
elektryczne. Przy podłączeniu 
COSMO E2 do sieci prądu 
elektrycznego do wyboru 
mamy 2 rodzaje podłączeń: 

wtyczkę lub złącze bezpośrednie.

Prosta instalacja. COSMO E2 
dostarczany jest jako produkt 
do bezpośredniego podłącze-
nia i można go łatwo oraz 
ekonomicznie zamontować 

jako normalny grzejnik. Jest to ważne zwłasz-
cza w przypadku remontu.

Kompatybilność z systemem.  
W nowym budownictwie 
COSMO E2 z niskotemperatu- 
rowymi źródłami ciepła jest 
idealny w połączeniu na 

przykład z ogrzewaniem podłogowym, 
kanałowym, ogrzewaniem ściennym.

Całoroczny komfort  
użytkowania. Zimą COSMO E2 
dba o całkowity komfort 
grzewczy. Natomiast w upalne 
dni, poprzez delikatny ruch 

powietrza,  efekt letniej bryzy gwarantuje 
przyjmną i chłodną atmosferę w mieszkaniu. 
Dzięki adaptacjom w kotłowni możliwe jest 
suche chłodzenie.

Serwis, podłączenie do prądu  
oraz montaż ścienny

Dostęp serwisowy bez narzędzi. Wyróż-
niającą cechą grzejnika COSMO E2 jest de-
montaż i montaż bez narzędzi. Wszystkie jed-
nostki oraz części elektroniczne są łatwo 
dostępne i można je montować w łatwy 
sposób za pomocą połączenia zaciskowe-
go. To oszczędza koszty i czas podczas kon-
serwacji oraz czyszczenia. COSMO E2 czyści 
się jak klasyczny grzejnik płaski. 
Wentylatory umieszczone są na głowicach 
ślizgowych i można je wygodnie wsuwać 
i wysuwać. Prowadnice gondoli wentyla-
torów są wykonane z giętkiego i odporne-
go plastiku oraz pozwalają na kąt ugięcia 
do 90°. To sprawdza się szczególnie w przy-
padku wnęk murarskich i przy małych od-
stępach od ściany.  
Podczas ewentualnej wymiany wentylato-
rów, prowadnice gondoli naciska się ręką  
w dół i wyjmuje z połączenia wtykowego/
zaciskowego.

Elastyczne podłączenie elektryczne. Pod-
łączenie grzejnika COSMO E2 do prądu jest 
uniwersalne i może zostać dopasowane do 
wszystkich budowlanych i architektonicznych 
okoliczności. Maksymalny odstęp od źródła 
prądu to 1,20 m.
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DYSTRYBUTOR: www.bimsplus.com.pl
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nym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 
o pojemności od 162 do 175 litrów. Urządze-
nia świetnie nadają się do montażu w ma-
łych, ciasnych pomieszczeniach.  
Zajmują powierzchnię wewnątrz budynku, 
tylko 0,42 m2. Zastosowanie i optymalny do-
bór najlepszych materiałów/komponentów 
oraz najnowocześniejsza technologia pro-
dukcji pozwoliły na uzyskanie najwyższych 
współczynników efektywności energetycznej 
na rynku COP = 5,0! Pompa przystosowana 
jest do pracy w systemach ogrzewania pod-
łogowego, grzejnikowego oraz ciepłej wody 
użytkowej. Nowa konstrukcja pompy ciepła 
umożliwia oddzielenie układu chłodniczego 
(górna część) od układu zasobnika (dolna 
część), co pozwala na zoptymalizowanie  
i ułatwienie transportu pompy ciepła do 
miejsca docelowego montażu. Zasobnik 
grzany jest w układzie bezpośrednim po-
przez wbudowaną wewnątrz wężowni-
cę, co znacznie skraca czas grzania oraz 
zwiększa komfort użytkowania. Urządze-
nie wyposażone jest fabrycznie w elemen-
ty zabezpieczające oraz w ogranicznik prą-
du rozruchowego. W pompach ciepła serii 
WPC...Cool dodatkowo wbudowany jest 
wymiennik płytowy chłodzenia pasywne-
go oraz zawór 3-drogowy do przełączania 
między ogrzewaniem a chłodzeniem.

WPF 04-16 Cool to druga z serii wysokoefek-
tywych pomp ciepła do instalacji wewnątrz 
budynku, charakteryzująca się najwyższym 
współczynnikiem efektywności energetycz-
nej na rynku COP = 5,0! Jest potężnym do-
stawcą energii użytkowej potrzebnej do 
ogrzania budynku i wody użytkowej. Przysto-
sowana do pracy w systemach ogrzewania 
podłogowego, grzejnikowego oraz ciepłej 
wody użytkowej. Wyposażona fabrycznie  

w elementy zabezpieczające oraz ogranicznik 
prądu rozruchowego. W wyposażeniu standar-
dowym (zabudowane w urządzeniu) są rów-
nież: elektroniczna pompa obiegowa dolnego 
i górnego źródła, 3-drogowy zawór przełącza-
jący c.o./c.w.u., 2 naczynia wzbiorcze solan-
ki i systemu grzewczego o pojemności 24 litrów 
każde, kompletna grupa bezpieczeństwa, 
blok izolowanych przyłączy elastycznych. 

Wielkie wejście…  
3 nowych pomp ciepła  
w STIEBEL ELTRON

  Pompy ciepła powietrze-woda  
do c.w.u.

WWK 220/300 electronic to nowoczesne, 
kompaktowe pompy ciepła do ogrzewa-
nia wody użytkowej. Są 
dostępne w atrakcyjnej 
obudowie oraz w dwóch 
wielkościach zbiorników: 
220 i 300 litrów. Te wysoko-
wydajne urządzenia mają 
stalowy zbiornik ze spe-
cjalną emalią wewnątrz, 
dodatkowo zabezpieczo-
ny całkowicie bezobsługową, tytanową  
anodą ochronną. Nowa jednostka sterująca  
z wyświetlaczem LCD oferuje wysoki kom-
fort pracy. Informacje mogą być wywoływa-

ne bezpośrednio, np. ak-
tualnie dostępna ilość 
podmieszanej wody przy 
40°C. Maksymalna tem-
peratura ciepłej wody 
użytkowej w trybie pracy 
pompy ciepła wynosi aż 
65°C! Te niewielkie urzą-
dzenia przeznaczone 

są do zasilania kilku punktów poboru wody. 
Mają niezbędne zabezpieczenia oraz dodat-
kową grzałkę elektryczną o mocy 1,5 kW do 
szybkiego/komfortowego lub awaryjnego 
dogrzewania wody. 
Pompy ciepła serii WWK 220/300 electronic 
są przystosowane do współpracy z instalacją 
fotowoltaiczną oraz umożliwiają podgrzewa-
nie wody użytkowej w tańszej taryfie energe-
tycznej. 

Pompy ciepła solanka-woda

WPC 04-13 Cool to seria nowoczesnych, 
kompaktowych pomp ciepła z wbudowa-

Więcej informacji oraz karty 
katalogowe urządzeń: 
www.stiebel-eltron.pl
Zapraszamy na Targi 
INSTalaCJe do Poznania  
w dniach 8-11.04.2014,  
pawilon nr 4, stoisko 32.

Urządzenia zdobyły 
prestiżową nagrodę X 
Awards „Najlepszy produkt 
roku 2013” w kategorii 
„Ogrzewanie i klimatyzacja”

WYSTAWCA

INSTALACJE 2014
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Pompa ciepła fabrycznie na wyposażeniu ma 
wbudowane elektryczne ogrzewanie dodat-
kowe/awaryjne (DHC) 3-stopniową grzałkę 
elektryczną o mocy 2,9/5,8/8,8kW. 
Wersja WPF...Cool rozbudowana jest o dodat-
kowy wymiennik płytowy i zawór przełącza-
jący do automatycznego pasywnego chło-
dzenia.  
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o. 
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29,
www.stiebel-eltron.pl

Pompy ciepła 
WPC i WPF

Jedna jednostka funkcyjna  
do wszystkich modeli 

Komplety 
odpływowo-
przelewowe 
do wanien Viega

  Nowa jednostka funkcyjna pozwala na 
stosowanie wszystkich zestawów wyposaże-
niowych z asortymentu Viega. Dzięki temu 
klient i instalator zyskują maksymalną ela-
styczność, ponieważ rozetę można wybrać 
nawet kiedy łazienka została już wykończo-
na. Kolejną zaletą nowego rozwiązania jest 
dalsza redukcja  głębokości zabudowy kor-
pusu przelewowego. 
Design zestawów wyposażeniowych z serii  
Visign od M1/MT1 do M5/MT5 do kompletów 
odpływowo-przelewowych Multiplex i Rota-
plex został uhonorowany między innymi na-
grodą Red Dot Design Award, nominacją do 
German Design Award i wyróżnieniem De-

sign Plus. Do tej pory utrzymana w minimali-
stycznym stylu wersja Visign M5/MT5 była do-
stępna tylko jako cały zestaw instalacyjny. 
Klient lub instalator musiał więc wybrać wzór 
rozety jeszcze przed ostatecznym montażem.
Nowe rozwiązanie pozwala na podjęcie tej 
decyzji dopiero w fazie wykończenia łazien-
ki, kiedy wiemy już, jak wygląda cała aran-
żacja. Instalator może wykonać wszystkie 
prace, wraz z przyłączami i montażem jed-
nostki funkcyjnej, a dopiero na samym koń-
cu klient dokona wyboru konkretnego ze-
stawu wykończeniowego, który na pewno 
będzie pasował do zamontowanych wcze-
śniej elementów.

Bezpieczny montaż

Przy optymalizacji jednostki funkcyjnej w wer-
sji Multiplex i Simplex, wprowadzono również 
pewne udoskonalenia techniczne, np. korpus 
odpływowy o głębokości zabudowy zaled-
wie 33 mm. Dzięki temu komplety odpływo-
wo-przelewowe Multiplex i Simplex, można 
stosować także w designerskich wannach  
o bardzo wąskim brzegu.
Kolejne udoskonalenia to elastyczna ru- 
ra przelewowa, która z łatwością dopa-
sowuje się do kształtu wanny oraz cięg- 
no Bowdena o większej wytrzymałości  
na zginanie.  

Szeroka oferta kompletów odpływowo-
przelewowych marki Viega została po raz kolejny 
udoskonalona. Zmiany objęły modele z serii 
Multiplex, Rotaplex i Simplex…

Dzięki korpusowi 
odpływowemu o głębokości 
zabudowy 33 mm, 
zoptymalizowaną jednostkę 
funkcyjną do wszystkich 
kompletów z serii Multiplex, 
Simplex i Rotaplex można 
bez problemu montować 
również w wannach  
o bardzo wąskich brzegach

Do wyboru, do koloru: 
inwestor może dobrać 
odpowiedni zestaw 
wyposażeniowy (np. 
Visign MT5 na zdjęciu) 
już na ostatnim etapie 
wykończenia łazienki

http://www.instalreporter.pl
http://www.stiebel-eltron.pl


Warto odWiedzić... 

...w pawilonie 4:

- Klub instalatora SbS
- Immergas, st. 28
- KAN ,  st. 19
- Nibe-Biawar, st. 17
- Stiebel ELtron, st. 32
- Vaillant, st. 18

...w pawilonie 5:

- BWT, st. 174
- Galmet, st. 211
- Glen Dimplex, st. 73
- Herz, st. 62
- Hewalex, st. 96
- Oventrop, st. 64
- Taconova, st. 109
- Termet, st. 28

...w pawilonie 5a :

- BSH Klima Polska, st. 5
- Daikin, st. 28
- Uniwersal, st. 36

Finał Mistrzostw instalatorów:  
pawilon 5G

Wśród partnerów: 
- Brötje, st. 216  
- Rehau, st. 217 
- Vogel&Noot, st. 219
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